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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch 
sa časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament 
zmeniť a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú 
tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí 
textu sa označujú takto: [...]. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa 
navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej 
verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
Rady 79/542/EHS, ktorým sa zavádza zoznam tretích krajín alebo ich častí a ktorým sa 
ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti 
a veterinárneho osvedčovania v súvislosti s dovozom určitých živých zvierat a ich 
čerstvého mäsa do Spoločenstva
(KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0516),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 37 a 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0211/2009),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 Zmluvy 
o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2010),

1. schvaľuje svoju pozíciu v prvom čítaní, pričom si osvojuje návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

V článku 3 ods. 1 smernice 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch zdravotnej 
a veterinárnej kontroly pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čerstvého 
mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín je ustanovené, že Rada prijíma na návrh 
Komisie zoznam krajín alebo ich častí, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz 
hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa.

Rada vypracovala tento zoznam vo svojom rozhodnutí 79/542/EHS podľa uvedeného článku 
3 ods. 1. Tento zoznam sa môže meniť prostredníctvom komitologického postupu a táto 
možnosť sa v minulosti využívala.

Smernica 72/462/EHS bola v roku 2004 zrušená smernicou 2004/68, ktorá zabezpečuje 
kontinuitu platnosti rozhodnutia 79/542/EHS v článku 20, v ktorom sa stanovuje, že

„vykonávacie predpisy zavedené v súlade s rozhodnutiami prijatými ohľadom dovozu živých 
zvierat, mäsa a mäsových výrobkov podľa smernice 72/462/EHS, ako je uvedené v prílohe V 
tejto smernice, budú účinné až do nahradenia opatreniami podľa nového regulačného rámca“.

Okrem toho sa v článku 4 ods. 3 písm. c) smernice 2004/41/ES stanovuje, že až do prijatia 
ustanovení na základe nariadení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 sa 
budú naďalej uplatňovať mutatis mutandis vykonávacie akty prijaté na základe smernice 
72/462/EHS.

Komisia súčasne navrhuje dve opatrenia:

1. Postupom spolurozhodovania zrušiť rozhodnutie Rady 79/542/EHS.
2. Prostredníctvom komitologického postupu (regulačný postup s kontrolou) nahradiť 

rozhodnutie Rady 79/542/EHS nariadením Komisie, ktorým sa kodifikujú všetky 
príslušné úpravy vykonané v priebehu rokov týmto postupom a ktoré sa bude často 
upravovať v krátkej lehote tak, aby zohľadňovalo nové okolnosti.

Bolo by možné tvrdiť, že platnosť tohto rozhodnutia končí automaticky, keď ho nahradí 
nariadenie Komisie (pozri uvedený článok 20 smernice 2004/68), no z dôvodu jasnosti 
a transparentnosti nielen v záujme členských štátov a subjektov zodpovedných 
za vykonávanie právnych predpisov, ale aj tretích krajín dovážajúcich dotknuté výrobky 
do EÚ Komisia zvolila prísny prístup a navrhla zrušiť toto rozhodnutie postupom 
spolurozhodovania.

Spravodajca schvaľuje tento prístup a navrhuje prijatie rozhodnutia bezo zmien.


